
 

 
 
 

 
VACATURE SOCIAAL CRISISPLAN 

Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van de overheid van land Arubabestaande uit een 
veelheid van projecten die samen naar de doelstelling leiden. Het programma wordt uitgevoerd in 
samenwerking met instellingen en organisaties binnen vier verschillende sectoren en is gericht op het 
voorkomen en bestrijden van sociale achterstanden, zoals drop out, criminaliteit en geweldproblemen, 
zoals huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing onder de doelgroep kinderen en jongeren. Het 
uiteindelijke doel is de instelling van een ‘child protective system’ (het kinderbescherming systeem) over 
de hele keten van sociaal, zorg, onderwijs en justitie, zodat een kind veilig en gezond opgroeit in de 
Arubaanse samenleving. Voor dit project is de overheid van Aruba op zoek naar kandidaten voor de 
volgende functie: 
 
Systeemtherapeut Directie Sociale Zaken 
 
Omgeving 
De Directie Sociale Zaken is belast met de ontwikkeling en coördinatie van het welzijnsbeleid. In dit 
verband worden o.a. contacten onderhouden met organisaties uit het particulier initiatief, wordt 
geadviseerd over subsidieaanvragen, wordt onderzoek verricht en vindt coördinatie plaats van de 
verschillende initiatieven, teneinde te geraken tot een integrale sociale planning. Naast deze 
beleidsvoorbereidende taken is de Directie Sociale Zaken belast met de uitvoering van diverse regelingen 
op het terrein van de materiële zorg, waaronder die betreffende onderstand en kosteloze rechtskundige 
bijstand. Tenslotte heeft de Directie Sociale Zaken naast het uitvoeren van maatschappelijke 
dienstverlening door multidisciplinaire districtsteams, ook psychosociale begeleiding en behandeling tot 
taak, middels de afdeling Bida & Famia.  
 
De functie 
Als Systeemtherapeut bent u belast met de begeleiding van het gezinsmilieu in zowel de ambulante als 
de residentiële setting. U werkt met een gevarieerde groep cliënten en familieleden. U verleent hulp aan 
cliëntsystemen met psychosociale problematiek. Tevens draagt u zorg voor systeembehandelingen en 
stelt mede behandelplannen op. Daarnaast maakt u deel uit van het multidisciplinaire team. U 
rapporteert aan de Chef van de afdeling. U bent vaardig in het signaleren van psychosociale 
problematiek en het analyseren van dat deel daarvan waarvoor systeemtherapie geïndiceerd is.  
 
Uw profiel 
U heeft minimaal een relevante afgeronde HBO-vooropleiding, aangevuld met een postdoctorale 
opleiding systeemtherapie. U heeft kennis van relevante therapiestromingen, en – methoden en u bent 
vaardig in het toepassen daarvan. Daarnaast heeft u kennis van de voorzieningen op het gebied van de 
maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg. 
 
De procedure  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR-adviseur SCP, via tel: 
(+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt 
binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Uw 
sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 


